INFORME SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI, EN MODALITAT
D’ARRENDAMENT, DEL SISTEMA D’IMPRESSIÓ DE LA XAL
Els Estatuts de la XAL estableixen que el seu objecte és “la prestació i gestió del servei
públic de caràcter econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i
promoció de la comunicació local”. En concret, entre les activitats principals de la XAL hi
consta, en primer lloc, “l’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota
qualsevol forma, de programes de ràdio, televisió i notícies, així com en general, de drets
de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o multimèdia, per
satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió”.
D’acord amb l’article 2.3 de la normativa interna de contractació de la XAL (en endavant,
NIC), la contractació no audiovisual resta subjecte a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) en els termes previstos al Títol I del Llibre tercer.
Per altra banda, l’article 4.3 lletra a) de la NIC de la XAL, referit a la contractació no
audiovisual de la XAL, estableix que l’expedient de contractació haurà d’incorporar, per dur
a terme dita contractació, informe del departament corresponent justificant la necessitat,
idoneïtat, característiques, insuficiència de mitjans en els contractes de serveis i valor
estimat de les prestacions objecte del contracte.
Vist que la XAL té la necessitat de contractar el servei, en modalitat d’arrendament, del
sistema d’impressió de la XAL.
No obstant haver reduït considerablement durant els últims anys les seves necessitats al
respecte, la XAL segueix necessitant d’un sistema d’impressió, compost com a mínim per 3
impressores multifunció de planta i dues impressores personals de departament. També 3
petits equips d’impressió per a cobrir les necessitats d’impressió en esdeveniments a
l’exterior.
Vist que la XAL, en aquest cas, no disposa dels mitjans suficients per dur a terme la
referida contractació amb els seus propis mitjans.
Per tot l’exposat anteriorment, el Responsable del Servei d'Infraestructures de la XAL
sol·licita la contractació del servei, en modalitat d’arrendament, del sistema d’impressió de
la XAL, per un import màxim de contractació de SEIXANTA-CINC MIL CENT EUROS
(65.100.-€), més l’IVA que correspongui.
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